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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information 
til beboere og brugere på plejehjemmet Falkenberg. 
  

REDAKTION  

  
 

          
 

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den dag måned 2015. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

 

 

Mette er daglig redaktør og træffes via mail til 
mew46@helsingor.dk, i receptionen eller på telefon 
4928 1501. 

Marianne er ansvarlig redaktør og træffes via mail til 
mra46@helsingor.dk eller ved henvendelse i 
receptionen.  

 

Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, 
skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen 
fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en 
fornemmelse af, hvad der sker omkring os.   

Vi vil meget gerne beholde bussen mange år 
frem, derfor samler vi løbende ind, så vi om nogle 
år kan få råd til at skifte til ny bus. 

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 
Vi har i denne måned modtaget 0 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
Midt i den stille agurketid kom Falkenberg sørme på forsiden af 
Helsingør Dagblad. Selvfølgelig med en rigtig god historie. 

Beboerne i enhed 1.1 har længe talt om, at de savnede en 
terrasse på solsiden ud mod P-pladsen.  

Ideen blev bragt op på enhedens husmøde i 2015 og det blev 
undersøgt om Boliggården ville være med til det! 

Det ville de heldigvis godt. 

Desværre er det jo sådan, at pengene ikke hænger på træerne, 
så det havde lidt lange udsigter. 

Hvad gør man så, når tid ikke er det, man har mest af?  
Man tager naturligvis initiativ til en indsamling og med Erik, 
Frank, Kaj og Jans hjælp var terrassen, hokus pokus, en realitet 
og indvielsen blev holdt i tirsdags med mange gæster og flotte 
gaver. Jeg er dybt imponeret. 

Jeg talte omkring 30 personer på terrassen og jeg er sikker på, 
at de gæstfrie beboere og medarbejdere i enhed 1.1 gerne vil 
have gæster i løbet af sommeren. 

Her i august er det min tur til at holde et par ugers ferie i uge 
32 og 33. 

Pas på jer selv og hinanden imens. Jeg vil sende jer lidt sol fra 
solskinsøen Bornholm. 

Mange hilsner  

Helle 

  
 

LIVET BETRAGTET SOM SPIL 

 
Livet er ganske som 
sådan et spil:           
let eller svært som 
man gør det til,       
og når de enkleste 
regler er lært,          
så er det lettest at 
gøre det svært.  

 
 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 
 
 
 

Der afholdes beboermøde 
torsdag den 1. september  
kl. 14.00 på Torvet - sæt kryds i 

kalenderen 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 

Enggræsset rundt om Huset 
bliver klippet mellem  
den 8. og 12. august 
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VELKOMMEN TIL NY BEBOER                                                                                                              
 

Inger Manner-Jakobsen Bolig 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS CITAT –  

Når man er ung, længes man ud; når man er gammel længes man hjem 
 

ENHED 2.4 
Der bliver hygget, mens jord- 
bærerne bliver gjort klar til  
aftenens dessert.  
 

 

 
  

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 
Vi glæder os til at lære dig at  
kende, og vi vil gøre vores bedste  
for, at du bliver glad for at bo i dit nye 
hjem på Falkenberg. 

 

 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 83 år 
Den 18. august fylder Isa Macdonald 90 år 
Den 21. august fylder Victor Neven 91 år 
Den 22. august fylder Eugenius Dradrach 88 år 
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TUR TIL HUNDESTED HAVN OG SANDSKULPTUR FESTIVALEN 
 
 
 

 
 

BESØG HOS HELLE, FRIVILLIG PÅ FALKENBERG 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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TUR TIL PLANTESKOLEN – ENHED 2.6 
 
 
 

 
 

GRILL OG HYGGE I ENHED 2.6 
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FÆLLESGRILL 
 
 
 

 
 

INDVIELSE AF TERRASSE I ENHED 1.1 
 
 
 

 
 

 
  

HØJDE PUNKTER FRA SIDSTE MÅNED - FORTSAT 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. august kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 5. august kl. 14 på Torvet 
 

Tøjsalg v/Senior Shoppen 
Mandag den 8. august kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Fælles grill 
Tirsdag den 16. august kl. 12.30 på Terrassen eller Torvet 
 

Tøjsalg v/Entree 
Torsdag den 18. august ved billardbordet 
 

 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 
Spil 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Bingo 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Spil 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
Spil 

 
Ude liv, er f.eks. hygge ved bålpladsen, petanque, hygge i Sansehaven, 
cykel- eller gåtur i området. Regner det bliver vi inden døre. 

 
I sommer halvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, 
at tage med på shoppetur. Har du lyst, henvend dig i dagcenteret. 

 
 


